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Exp. 08/13-URB 
Pac. 65/14-URB 
 
          EDICTE 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 3 de novembre de 2014, va aprovar, 
entre d’altres, el següent: 
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació per 
modificar l’article 268 de les seves normes urbanístiques i per modificar la qualificació 
urbanística de la parcel·la 25, polígon 6 de Vilanova i la Geltrú, promogut per l’entitat 
“Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.”, d’acord amb el document de Modificació 
incorporat a l’expedient, assumint expressament la iniciativa pública per a la seva 
formulació, d’acord amb l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
De conformitat amb l’informe favorable dels Serveis Tècnics d’Urbanisme incorporat a 
l’expedient, el referit document de Modificació de PGO resta condicionat a l’aportació, 
abans de la seva aprovació provisional, de la següent documentació complementària 
relativa a la justificació del punt 1.c de l’article 99 del TRLUC: 

1. L’objecte d’aquest apartat no és la justificació de l’alternativa seleccionada, per a la 
qual cosa el document ja incorpora el corresponent apartat, sinó la justificació del 
rendiment econòmic que resulta de la nova ordenació, en comparació amb el derivat 
de l’ordenació vigent. 

Cal eliminar (1) les referències a la justificació de l’alternativa seleccionada, així com 
(2)  la justificació del rendiment econòmic de les alternatives no seleccionades. 

2. Manca un apartat de conclusions en relació a la comparació del rendiment econòmic 
derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 

Cal incorporar un apartat de conclusions en relació a la comparació del rendiment 
econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. 

3. La valoració de les partides considerades no estan justificades. 

Cal aportar justificació de la valoració econòmica de les partides considerades. 

4. El valor d’algunes partides, a més a més de no estar justificat és, molt probablement 
erroni. A tall d’exemple, el cost de la partida “Projectes” es considera de 600.000 €. 

Cal esmenar les errades materials relatives a la valoració de les partides 
considerades. 

5. El valor d’algunes de les partides considerades no és acotat. A tall d’exemple, el cost 
de la partida “Execució Acords Addenda Conveni Ajuntament i ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. (21/03/2013)” és “Més de 396.186 €”, per la qual 
cosa podria variar entre 396.186,01 € fins a infinit. 

Cal acotar el valor de les partides considerades. 
 
SEGON.- Aprovar la suspensió de la tramitació d'instruments de planejament i gestió 
urbanística i l'atorgament de llicències, dins l'àmbit delimitat al plànol corresponent, 
d'acord amb les previsions legals aplicables. 
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TERCER.- Publicar el present acord i sotmetre’l a informació pública, juntament amb 
l’informe de sostenibilitat ambiental i els convenis urbanístics incorporats a l’expedient, 
pel termini de QUARANTA CINC (45) DIES des de la darrera publicació obligatòria, així 
com efectuar també simultàniament les consultes que procedeixin, d’acord amb el que 
estableix el document de referència ambiental propi d’aquest expedient, en els mitjans i 
termes previstos legalment.  
  
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe, si s’escau, 
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han 
d’emetre en el termini establert legalment.    
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d'Urbanisme, 
Obres i Habitatge, carrer Josep Llanzà 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 
de dilluns a divendres de 09 a 14 hores. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’entitat “Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.”, amb 
expressió dels recursos que siguin escaients. 
 
 
 

 

Joan Giribet de Sebastián

El regidor delegat
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